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Os Professores e estudantes de todas as regiões do norte-noroeste fluminenses e 

municípios circunvizinhos de Minas Gerais e Espírito Santo, mais uma vez foram convidados para 

que participassem do II Congresso Latino-Americano de Direito Brasil: Um Estado em 

reconstrução, um evento do curso de  Direito  da  Universidade  Iguaçu,  Campus V,  em 

Itaperuna, na sede da Instituição de Ensino, nos dias16 e 20 de outubro de 2017. 

 Com objetivo de fomentar os debates contemporâneos sobre a construção de novos 

institutos e momentos para o Estado Brasileiro, as atividades integraram discussões   nas 

diversas áreas de direito, interagindo  com as relações  sociais,  institucionais,  filosóficas,  

empresariais e especialmente constitucionais. 

Dessa forma, a comunidade universitária   da região de influência cultural, proporcionou 

momentos de reflexão sobre as atividades   e vínculos jus científicos além da realidade 

desenvolvida no sistema político, jurídico e social do país,  incluindo   aspectos  comparativos  

Latino  Americanos. 

Contou com a participação em eventos diversificados como palestras, oficinas e 

minicursos com doutrinadores Latino-Americanos. 

 Foram dias de grande proveito teórico metodológico, representado com resultados nos   

painéis, Grupos  de  Trabalhos e oficinas como a  Oficina 1 – direito e cientificidade – a evolução 

das ideias realizada no dia 18 de outubro de 2017 foi dinamizada pelos Professores Marlene 

Germano e Auner Pereira Carneiro, na sala de habilidades do curso de direito UNIG, em 

itaperuna-RJ. 

Assim, integradas as atividades educaticvas as experiências dos Professores nas 

disciplins de filosofia e ética , bem como, das orientações científicas voltadas aos trabalhos de 

metodologia da pesquisa em direitocom as devidas fazes e etapas de culminância da produção 

textual científica marcada com a tipologia de trabalhos científicos , tais como, leituras e 

fichameto, esumos, resenhas, elaboração de projetos, artigos, monografias(T.C.C), dissertações 

e teses. 

Nesse sentido, a acolhida aos participantes iniciou com o desafio de enunciar como ideia 

prioneira, criantiva e empreendedora que é traduzida na experiência de escolher um tema a ser 

estudado e interessado ao participante. 

A indicação de um roteiro básico para o despertar do processo psicosocial fora 

acompanhado de orientações sobre as dimensões caracteríssticas da definição de um foco 



 

 

observacional vissando encontrar o propósito fundamental para iniciar as reflexões e a aplicação 

do processo científico. 

Toda a atividade realizada na sala de habilidades foi gravada e transmitida “ao vivo” para 

toda a comunidde universitária no dia 18.10.2017, das 16:30 às 18 :30, com a realização do 

exercício básico para a geração do projeto de pesquisa, a matriz analítica. 

 

 


